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חללי עבודה
שיתופיים

עיצוב מלא נשמה

חלל עבודה המיועד לעובדים מהמגזר החרדי נפתח לאחרונה בבני
ברק .העיצוב ומסביר פנים ,ומתובל בפסוקים מהמקורות | ענת סודרי
עיצוב
ענת סודרי – תכנון
ועיצוב פנים

F8 Offices

שטח
 980מ"ר
מיקום
בני ברק
צילום
הילה עידו

הצרכים

הכניסה

חלוקה למשרדים בגדלים שונים 50-10 ,מ"ר /
שני חדרי ישיבות  /מטבחים נפרדים .המשרדים
יושכרו לבעלי מקצועות חופשיים מהמגזר
החרדי.

הכניסה למתחם מוגדרת באמצעות קיר ודלפק
קבלה שתכננתי ועיצבתי במיוחד .הקיר והדלפק
מחופים בדקטון (קוסנטינו) שעליו מודבקים
פסים בולטים מפליז היוצרים דוגמה של מגן דוד.

העיצוב

מחיצות

קיבלתי את הקומה כמעטפת וחילקתי אותה
לחללי משרדים ולאזורים משותפים (קבלן
מבצע א.וייס בניה ופיקוח) .בחרתי קונספט
עיצובי ולפיו התקרה שמעל אזורי המעבר
בקומה חשופה ורשת מברזל שחור מסתירה
את התשתיות הגלויות .את הרצפה מחפים
שטיחים מקיר לקיר בדגמים משתנים שיוצרים
עניין וחוויה במערכי התנועה במשרד .השטיח
במבואה ובחדר הישיבות מזכיר במראהו
פרקט ,והמסדרון מחופה בדגם מפוספס
שמשתנה עם הפיתול (גומטכניקה) .הפליז
משמש מוטיב חוזר ומעטר אלמנטים בחלל כמו
דלפק הקבלה ,גופי התאורה והטפט בלובי.

מחיצות מזכוכית מחליפות קירות גבס ומפרידות
בין חלק מהמשרדים כדי להחדיר אור טבעי
לפנים החלל .בחרתי במחיצות בעלות זיגוג כפול
(מיידסק המומחים לסביבת עבודה) שמאפשר
בידוד אקוסטי.
מחיצות הזכוכית משמשות גם לחלוקת הפנים
במשרדים בגודל  20מ"ר ומעלה ,והן מאפשרות
לשוכרים לחוש אינטימיות לצד מרחב ופתיחות.

בחדרי הישיבות

בחדרי הישיבות בולטים אלמנטים תעשייתיים
בשחור ,כמו צינור מיזוג תעשייתי וסולם .גופי
התאורה (קמחי תאורה) התלויים בחדרים
יוצרים את הספרה  8כמחווה לשם המשרד.

שתי דלתות שנצבעו בגוון
בורדו בולטות במשרד
שעוצב כולו על טהרת
הגוונים השקטים והרגועים

פינות הישיבה

150

פינות הישיבה מפוזרות בשטח המשרד ותוכננו
במטרה לעודד יצירת קשר בין השוכרים .הן
מוקמו לאורך המסדרונות ומעשירות את עיצוב
הקומה .פריטי הריהוט שנבחרו עבורן מרופדים
בבדים עשירים וחמים בגווני ירוק בקבוק ,כחול
מעושן ושחור ,והותאמו להם שולחנות קטנים,
גופי תאורה תלויים וצמחייה.

הקפטריה

 Sעד  250מ"ר

M

תכנון שמאפשר לאור לחדור לחלקו הפנימי של המשרד

בחלל תוכננו מטבחים נפרדים לנשים ולגברים.
לכל מטבח נבחרה דלת הזזה ועליה ציינתי
"סועדות" ו"סועדים" .בכל מטבח תוכננו שני
כיורים ושני מיקרוגלים .דלפק ישיבה ארוך
שמלווה את הקיר משמש כשולחן אוכל ומזמן
יצירת קשר בין המשתמשים .מעליו מתנוסס
פסוק הלקוח מהכתובים■ .

 1,000-250מ"ר
 10,000-1,000מ"ר

L
 10,000 XLמ"ר ומעלה
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